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A forráskiadványok sorában egy új lengyel nyel
vű kiadás jelent meg, amelynek tárgya a közép
es kelet-európai jogfejlődés közös öröksége, a 
szász-magdeburgi jog. A magdeburgi jog és a szász tükör 

jelentős mértékben hatott Közép- és Kelet-F.urópa közép
kori és kora újkori alkotmány- és 
jogfejlődésére; a magdeburgi jog 
a városi szabadságok zsinórmér
tékéül szolgált. A magdeburgi 
jog és a szász tükör hatóköre, 
s egyben a jelenkori kutatások 
földrajzi irányultsága Lengyel- 
ország, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Románia, Litvá
nia, Ukrajna és Fehéroroszor- 
szág jogfejlődése.1 A középkori 
Magyarország szabad királyi 
városaiban, illetve az erdélyi és 
szepességi szász területeken is 
jogalakító tényezőként hatott a 
magdeburgi jog.

A szokásjogi alapokon nyug
vó és jórészt szóban hagyomá
nyozott jogrendben különös 
jelentőséggel bírtak a jogi kom
pendiumok. A szász-magde
burgi jog tudományos igényű 
feldolgozását elsőként lengyel 
jogtudósok végezték cl. A len
gyel reneszánsz idejére, a 16. 
század második felére datálható 
az első jogi feldolgozások meg
jelenése. Ez a korszak a kora 
újkori lengyel jogi irodalom aranykorának is tekinthető. 
A korábbi latin nyelvű munkák után Pawel Szezerbic ne
vével fémjelezhető a lengyel nyelvű jogi irodalom kez
dete.

Az ismertetésre kerülő forráskiadvány nem az első 
a magdeburgi jogi forrásfeldolgozások sorában. 1953- 
1958 között Karol Korányi varsói jogtörténész jelentette 
meg Bartolomacus Groicki munkáit részletes bevezető
vel. Szezerbic munkájának kiadását ezúttal a Krakkói 
Egyetem jogtörténésze, Grzegorz M. Kowalski végezte. 
Kowalski főbb kutatási területei közé tartozik a magde
burgi jognak a városi jogra gyakorolt hatása, illetve a 
kora újkori lengyel jogi irodalom. Kowalski különösen

két lengyel jogtudós, Bartolomacus Groicki és Pawel 
Szezerbic életútjával és munkásságával foglalkozott. 
Ebben a témában számos könyvet és tanulmányt jelen
tetett meg.

Egy lengyel nyelvű bevezetés áll a forrásközlés élén. 
Ebben a fejezetben Szezerbic életrajzát és munkásságát 
ismerteti a kiadó. Pawel Szezerbic (1552-1609) krakkói 
kézműves családból származott, s a krakkói egyetemen 
folytatott jogi tanulmányokat. Tanulmányai során külföldi 
utazást is tett, s nagy valószínűséggel eljutott Itáliába is. 
Hazatérvén a galíciai kereskedővárosban, Lcmbergben te
lepedett le, ahol a városi igazgatás jogértö városi jegyzője 
lett. Lcmbergben saját nyomdát alapított, ott adta ki len
gyel nyelvű jogi munkáit. 1582-ben a királyi székhelyre, 
Krakkóba költözött, ahol a királyi udvari jegyzőként részt 
vett a jogalkotásban. Kowalski szerint valószínűsíthető, 
hogy Szezerbic a Litván Statútumok felülvizsgálatára 
kirendelt bizottságnak is tagja volt. 1602-ben, felesége 

halála után egyházi pályára lé
pett, pappá szentelték. Szezerbic 
1609. március 30-án hunyt el, s 
a krakkói dominikánusok Szent- 
háromság Bazilikájában temet
ték el.

Szezerbic jogászként a városi 
és udvari élet számos területén 
jelen volt, s a gyakorlat mellett az 
elméletben is jelentősét alkotott. 
Tudományos munkássága alap
ján a 16. század egyik kiemelke
dő jogászának számít. A latin és 
német nyelvű városjogi források 
lengyel fordítójaként lett ismert, 
mégha Bartolomacus Groicki 
(cca. 1534-1605), a magdeburgi 
jog lengyel fordítója időben meg 
is előzte öt. Szezerbic két jelen
tős városjogi munkát jelentetett 
meg lengyel fordításban, a Spe- 
culum SaxonumoXp azaz a szász 
tükör alfabetikus rendszerét és a 
lus municipaléx.

Az ismertetésre kerülő for
rásmunka Szezerbic lus munici- 
paléjának, a szász-magdeburgi 
jog lengyel nyelvű tudományos 

feldolgozásának a szövegkiadása. A munka először Lem- 
bergben jelent meg 1581-ben, második kiadása 1610-ben 
Poznanban, a harmadik pedig 1646-ban Varsóban. A több
szöri megjelenés és a kiadás helyei is a magdeburgi jog 
iránti érdeklődést tanúsítják. A lus municipale alapjául 
Nikolaus Jaskier 1535-ben megjelent latin nyelvű kom
pendiuma szolgált.

A bevezető másik pilléreként Kowalski a lus munici
pale jogforrási jellegét és annak a korai lengyel jogi kul
túrára tett hatását elemzi: kitekintést tesz a kutatás állásá
ra, s nemcsak a jogforrásokra, de az aktuális jogtörténeti 
munkákra is kitér. Idézi a szász-magdeburgi jog közép- és 
kelet-európai hatását vizsgáló szász akadémiai kutatási



történeti szemle
projekt'' eredményeit is. A jegyzetapparátus a lengyel cs a 
külföldi szakirodalom alapos ismeretéről tanúskodik.

A kiadás szempontjai mind lengyelül, mind németül 
olvashatók. Az eredeti szöveget Kowalski forrásokból 
és irodalomból álló bibliográfiával cs részletes jegyzet
apparátussal egészítette ki. A jegyzetekben bővebb infor
mációt talál az olvasó a szövegben előforduló történelmi 
és mitológiai személyiségekről, a helynevekről, illetve a 
római jogi jogintézményekről. A szövegkiadást részletes 
személynév-, helynév- és tárgymutató egészíti ki.

Munkáját a kiadó mind a jogászi és történészi szak
ma, mind a történelem iránt érdeklődő olvasó figyelmébe 
ajánlja. A lus municipale szövegkiadása nemcsak meg
könnyíti e jogforrás elemzését, de vezérfonalat is jelent 
a sokrétű német-lengyel jogtörténeti kapcsolatok s a jogi 
transzfer történetének a tanulmányozásához.

Inge Bily -  Gönczi Katalin
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:  Speculum Sasomon albo prawo saskie i majdeburskie porzqdkiem 
obiecadla z lacihskieh i niemieekich egzemplarzów zebrane a na

polski jqzyk z pilnosciq i wiernie przelozone, Lwów: koszlem y  nak- 
ladem tagoz Pawla Szazaibica wlasmm 1581 (2. kiad., Poznan, Wol- 
rab, 1610; 3. kiad. Warszawa, 1646).

3 A Szász Tudományos Akadémia kutatási projektje: ..Das sach- 
sisch-magdeburgische Reeht als kulturcllcs Bindcglied zwischen 
den Rechtsordnungen Őst- und Mitteleuropas": www.magdebur- 
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Vannak tudományos munkák, amelyek lezárt kerek 
egészek: szerzőjük egy kutatási terület áttekintését, 
szintézisét fogalmazza meg célként. Más publikáci
ókon viszont felesleges lenne a teljességet számon kérni, 

mert inkább egy-egy sajátos szempont felvillantásával, új
szerű közelítéseikkel, gondolatfclvetéseikkel, kérdéseik
kel járulnak hozzá a tudományos közgondolkodás gazda
gításához.

A Földadta sors című kötet azért figyelemre méltó 
munka, mert mindkét törekvés egyszerre van jelen ben
ne. Egy tudományos életpálya két évtizedes kutatási 
eredményeiről ad számot a Jászkun kerület népének min
dennapjait bemutató kötet, szembetűnően újszerű, szincr- 
gikus szemlélettel. Ez utóbbi révén pedig egyedülállóan 
komplex megközelítést nyújt: amint azt korábbi munkái 
is bizonyítják, Bánkiné Molnár Erzsébet történészként, 
levéltárosként forrásainak kiváló ismerője, a jogtörténet 
igazgatástörténeti kérdéseinek avatott kutatója, a Kiskun 
Múzeum nyugalmazott igazgatójaként pedig a Jászkunság 
kutatásának elkötelezett, területének néprajzát is kitünően 
ismerő művelője.

Legfontosabb tudományos publikációi a történettudo
mány jogtörténettel érintkező határmezsgyéjén születtek 
-  A Jászlam Kerület közigazgatása 1745-1876 (1995), 
A jászkun autonómia (2005) - , a partikuláris jog igaz- 
gatástörténctének sajátos fejezetei. További könyvei, ta
nulmányai az elmúlt évtizedekben a történettudomány, a 
jogtörténet, a néprajztudomány egymást gazdagító kutatá
si eredményeit tették közzé. Új szempontból közelített ku
tatása tárgyához -  legyen szó a Jászkunság 18-19. századi 
gazdaságáról, társadalmáról, egyes társadalmi csoportjai-

Jászkunsági jogszokások -  
A Jászkun Kerület 
jogélete
Bánkiné Molnár Erzsébet:
Földadta sors. Népélct a Jászkunságban (1745-1848)
Jászsági Füzetek 48.
Jászberény. 2012,158 p. 65 kép 
ISBN 978-963-7113-35-2

ról (földhasználat, határhasználat, tőkeföld, közbirtokos
ság, redemptusok, irredemptusok, nemesek, zsellérek, bí
rák, cigányok, betyárok, özvegyasszonyok stb.), a jászkun 
identitás megnyilvánulásáról, a jogéletről a mindennapok
ban (gazdálkodás, gazdasági autonómia, jogszolgáltatás, 
törvényhatóság, önkormányzat, települési igazgatás, szo
kásjog, életmód, öltözködés, táplálkozás, születés, házas
ság, temetés stb.). Ezt a szemléletet képviselte a Tárkány 
Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutató- 
csoport alapító tagjaként is.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány által 1967- 
ben útjára indított Jászsági Füzetek sorozatának 48. köte
teként megjelent, a jászkunsági népélctct 1745-1848 kö
zött elsősorban történeti források alapján bemutató munka 
már szerkezetében is intcrdiszciplinaritását hangsúlyozza: 
az emberélet fordulóira alapozza a néprajztudomány ko
rai időszakának kedvelt műfaját idéző „népleírást”, nép
éi et-bemutatást. (Nem ismeretlen számunkra ez a struk-
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